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Εστίες ανάπτυξης προνυµφών

Οποιαδήποτε 

συγκέντρωση νερού 

αποτελεί δυνητική εστία 

ανάπτυξης προνυµφών 

κουνουπιών!
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Μεγάλες φυσικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών

Έλη Υφάλµυρα παράκτια έλη Αρδευτικά ή αποστραγγιστικά 

κανάλια

Ρέµατα – Μικρά ποτάµια Μικρές λίµνες Εφήµερες υδατοσυλλογές



Εστίες ανάπτυξης στο αστικό περιβάλλον

� Ρέµατα και ανοιχτά κανάλια

� Αποχετεύσεις οµβρίων υδάτων

� Ανοικτά κανάλια διοχέτευσης ληµµάτων

� ∆οχεία µεταφοράς ή φύλαξης νερού 

� Πισίνες που δεν συντηρούνται, 

σιντριβάνια, διακοσµητικές λιµνούλες

� ∆ιαρροές από αρδευτικά συστήµατα 

� ∆οχεία µε µεγάλο άνοιγµα (καροτσάκια, 

λεκάνες πλυσίµατος, βάρκες, βαρέλια) 

� ∆οχεία µε στενό άνοιγµα (ανθοδοχεία, 

βάζα, κονσερβοκούτια, µπουκάλια κλπ)

� αντικείµενα που συγκρατούν νερό 
(πιατάκια γλαστρών, υδρορροές, σωλήνες κλπ)

� Παλιά ελαστικά αυτοκινήτων

� Φυσικές κοιλότητες δένδρων

� Ποτίστρες ζώων

� Πηγάδια



Η σηµασία των κουνουπιών

� Ενόχληση
� Υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

� Επιπτώσεις στην τουριστική ή άλλη ανάπτυξη των περιοχών

� Σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις

� Κίνδυνος µετάδοσης ασθενειών

� Ελονοσία

� Ο ιός του ∆υτικού Νείλου

� ∆άγγειος Πυρετός

� Κίτρινος Πυρετός

� Φιλαριάσεις

� άλλες αρµποϊώσεις 
(Chikungunya, Tahyna, Sindbis, Inkoo,
Snowhoe hare virus, Rift Valley fever, Usutu)



Ιός του ∆υτικού Νείλου (West Nile virus)

� Αρµποϊός του γένους Flavivirus

� Αποµονώθηκε πρώτη φορά στην 
περιοχή του ∆υτικού Νείλου 
(Ουγκάντα, 1937)

� Κύριοι ξενιστές (υπόδοχα) τα 
πτηνά 

� Ενδιάµεσοι ξενιστές τα 
κουνούπια (κυρίως Culex spp. αλλά 
και άλλα γένη)

� Τυχαίοι ή συµπτωµατικοί 
ξενιστές (όχι ως υπόδοχα) είναι ο 
άνθρωπος και διάφορα άλλα 
θηλαστικά



Ιός του ∆υτικού Νείλου (West Nile virus)

� O πιο διαδεδοµένος αρµποϊός

(αρθροποδο-µεταδιδόµενος ιός) 

στον κόσµο

� Επιδηµίες του ιού σε ανθρώπους 

στην Αφρική, την Ευρώπη, την 

Αµερική, την Αυστραλία και την Ασία 

Σηµαντικές επιδηµίες στην Ευρώπη

Ρωσία το 1999 µε 826 καταγεγραµµένα 
κρούσµατα και 40 θανάτους

Ρουµανία το 1996 µε 393 εργαστηριακά 
επιβεβαιωµένα κρούσµατα και 17 θανάτους



Ιός του ∆υτικού Νείλου 2010

Σύµφωνα µε το ECDC, το 2010, η Ελλάδα βίωσε τη σοβαρότερη 
επιδηµία του ιού σε Ευρωπαϊκό έδαφος

Αριθµός κρουσµάτων και θανάτων στην Ελλάδα το 2010

(στοιχεία: ΚΕΕΛΠΝΟ, 2/11/2010)



Ιός του ∆υτικού Νείλου 2011



Ιός του ∆υτικού Νείλου 2012



Hubálek and Halouzka (1999), Emerging Infectious Diseases 5(5): 643-650

Είδη κουνουπιών – διαβιβαστές του I∆Ν

� Ο ιός του ∆Ν έχει αποµονωθεί 

από τουλάχιστον 60 είδη 

κουνουπιών που ανήκουν 

κυρίως στο γένος Culex

� Έχει αποµονωθεί και από 

κρότωνες



� Τα κύρια είδη – διαβιβαστές στην 

Ευρώπη είναι:

� Culex pipiens

� Culex modestus

και Coquillettidia (Mansonia) richiardii

Hubálek (2000), Viral immunology 13(4): 415-426

Είδη κουνουπιών – διαβιβαστές του Ι∆Ν

Hubálek and Halouzka (1999), Emerging Infectious Diseases 5(5): 643-650



Ελονοσία

στην Αφρική πεθαίνει

ένα παιδί κάθε 45 δευτ.

(αντιστοιχεί στο 20% των θανάτων 
κατά την παιδική ηλικία)

Είναι παγκοσµίως η 3η ασθένεια µε τα 
περισσότερα θύµατα 
(µετά την Φυµατίωση και το AIDS)

� 225.000.000 κρούσµατα (2009)

� 781.000 θάνατοι (2009)



Η Ελονοσία στην Ελλάδα

Η Ελλάδα τη δεκαετία του ’30 (7.000.000) 
είχε 1.000.000 κρούσµατα και 5.000 
θανάτους ετησίως από την ελονοσία.

Οι ηµεραργίες λόγω αδυναµίας για εργασία 
ήταν 5.000.000 ηµέρες, µε κόστος 
250.000.000 δραχµές (της εποχής).

Επιπλέον ξοδεύονταν 75.000.000 δρχ. για 
την αγορά 30 τόνων κινίνης και 135.000.000
δρχ. για δαπάνες περίθαλψης.

(Ισαακίδης 1941)



Ελονοσία 2011

Εικόνα 2. Αριθμός κρουσμάτων ελονοσίας ανά εβδομάδα έναρξης 

συμπτωμάτων, Ελλάδα 1/1/2011-15/11/2011.



Ελονοσία 2012



Anophelinae

Anopheles (Anopheles)

1. An. algeriensis
2. An. atroparvus (#)
3. An. claviger
4. An. hyrcanus
5. An. maculipennis s.s.
6. An. marteri

An. marteri sogdianus
8. An. messeae
9. An. melanoon
10. An. plumbeus
11. An. pseudopictus (?)
12. An. sacharovi
13. An. subalpinus

Anopheles (Cellia)
14. An. sergentii
15. An. superpictus

An. maculipennis

An. superpictusAn. hyrcanus

An. sacharovi



Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)

� Ιθαγενές των τροπικών δασών της ΝΑ Ασίας

� Έχει εξαπλωθεί τα τελευταία 30 χρόνια
� Αµερική (Η.Π.Α, κεντρική/νότια Αµερική)

� Αφρική (Νότια Αφρική και Νιγηρία)

� Ωκεανία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία)

� Στην Ευρώπη 
� Η πρώτη καταγραφή το 1979 στην Αλβανία

� Το 1990 καταγράφηκε στην Ιταλία

� Σήµερα εντοπίζεται σχεδόν σε όλη την Ιταλία και σε 
περιοχές της Γαλλίας, Ισπανίας, Κροατίας, Ελβετίας 
κ.α.

� Το 2003-2004 εντοπίστηκε και στην Ελλάδα



Κουνούπι Τίγρης (υγειονοµική σηµασία)

∆υνητικός φορέας πολλών αρµποϊών 
(τουλάχιστον 22) και άλλων παθογόνων 
για τον άνθρωπο που µπορεί να 
οδηγήσουν ακόµη και στο θάνατο

∆ύο σηµαντικές ασθένειες που µεταδίδει:

� ∆άγκειος πυρετός 
� Κάθε χρόνο αναφέρονται περίπου 50 εκατ. 

περιπτώσεις ∆άγκειου πυρετού παγκοσµίως

� Η Ελλάδα το 1927-1928 βίωσε από της 
χειρότερες επιδηµίες ∆άγκειου πυρετού, µε 
περισσότερα από 1 εκατ. κρούσµατα και 1500 
θανάτους

� Το 2010 αναφέρθηκαν τα πρώτα αυτόχθονα 
κρούσµατα ∆άγκειου στην Ευρώπη (Γαλλία, 
Κροατία)

� ιός Chikungunya
(επιδηµία στην Ιταλία το 2007 µε 
205 κρούσµατα επιβεβαιωµένα και  
άλλα 129 πιθανά)

Περιοχές που έχουν αναφερθεί τα τελευταία 5 χρόνια 

(2007-2011) εισαγόµενα ή αυτόχθονα κρούσµατα ∆άγκειου

Χώρες που έχουν σηµειωθεί 
κρούσµατα CHIKV έως το 2010





Εξωτικά είδη κουνουπιών και ασθένειες στην Ευρώπη

� Κίτρινος πυρετός
� Σύµφωνα µε τον WHO είναι oρατός ο κίνδυνος 

εµφάνισής τους στην Ευρώπη λόγω του Aedes 
albopictus κα. 

� Φιλαριάσεις
� Το παράσιτο, Dirofilaria immitis, έχει εντοπιστεί 

στο αίµα του 4-10% των σκύλων της Μακεδονίας 
και Θράκης και στο 0,7 % των ζώων στην Αττική. 

� Usutu virus
� Κρούσµατα σε πολλές χώρες της Ευρώπης και 

επηδιµία το 2011 στη Γερµανία µε πολλές 
χιλιάδες νεκρά πουλιά. 

� Tahyna virus

� Sindbis virus

� Batai virus

� Inkoo virus

� Snowshoe hare virus





Αντιµετώπιση προνυµφών κουνουπιών

1. Περιορισµός των εστιών ανάπτυξης

� Αποστράγγιση ή επιχωµάτωση  κοιλοτήτων του εδάφους 

� Καθαρισµός των εστιών αυτών από τη βλάστηση ώστε να 
υπάρχει συνεχή ροή του νερού (κανάλια, ρυάκια) 

� Καταστροφή, αποµάκρυνση ή κάλυψη των µικρών εστιών  

2. Βιολογική καταπολέµηση

� Χρήση προνυµφοφάγων ψαριών (Gambusia affinis ?)

� Σκευάσµατα βακίλου Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
(B.t.i) ή Bacillus sphaericus (B.s.)

3. Χηµική καταπολέµηση

� Χρήση βιοκτόνων σκευασµάτων



Αντιµετώπιση ενήλικων κουνουπιών

1. Υπολειµµατικοί ψεκασµοί
� Σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων
� Σε εσωτερικούς τοίχους κτιρίων (IRS)
� Σε παρακείµενους θάµνους
� Γύρω από τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών

2. Ψεκασµοί εσωτερικών χώρων

3. Καπνισµοί εσωτερικών χώρων
� Καπνογόνες σπείρες
� Ηλεκτροθερµαινόµενα πλακίδια
� Εντοµοαπωθητικά υγρά

4. Ατοµική προστασία

� Μηχανική προστασία του χώρου διαβίωσης (λεπτά πλέγµατα σε 

πόρτες και παράθυρα, κουνουπιέρες κτλ)

� Χρήση απωθητικών ουσιών (σε µορφή γαλακτώµατος, λοσιόν, στικ, 

αερολύµατος κτλ)



Οι τρεις σηµαντικότερες παρεµβάσεις οι οποίες σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. 

µπορούν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση της Ελονοσίας, 

σε χώρες µε εµφάνιση αυτόχθονων κρουσµάτων, είναι:

1) η γρήγορη διάγνωση 

και η θεραπεία των 

κρουσµάτων

2) η χρήση  κουνουπιέρας 

εµποτισµένης µε 

εντοµοκτόνο

3) ο υπολειµµατικός 

ψεκασµός εσωτερικών 

επιφανειών



� Η αποτελεσµατικότητα των IRS στη 

µείωση ή και τη διακοπή της 

µετάδοσης της ελονοσίας είναι ήδη 

γνωστή από τη δεκαετία του  ’40 

� Πιλοτικά προγράµµατα που 

εφαρµόζονται από το 1950 (κυρίως 

σε χώρες της Αφρικής) απέδειξαν 

ότι οι IRS αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικό µέτρο για τη µείωση 

του πληθυσµού των ανωφελών 

κουνουπιών και του κινδύνου 

µετάδοσης της ελονοσίας

� Στην Ελλάδα εφαρµόστηκε µε 

επιτυχία κατά τον ανθελονοσιακό 

αγώνα και συνέβαλλε στην εκρίζωση 

της ασθένειας

Υπολειµµατικοί ψεκασµοί εσωτερικών επιφανειών
(Indoor  Residual  Spaying - IRS)

(Indoor DDT spraying, Italy, 1945)



Υπολειµµατικοί ψεκασµοί εσωτερικών χώρων στο ∆ήµο Ευρώτα



Για να διασφαλίζεται η επιτυχία των υπολειµµατικών ψεκασµών εσωτερικών 

επιφανειών χωρίς δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των εφαρµοστών ή των 

κατοίκων, η εφαρµογή τους θα πρέπει να ακολουθεί ορισµένες αυστηρές 

ειδικές προδιαγραφές.

http://www.pmi.gov/resources/reports/irs_iqc08.pdf

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_cds_whopes_gcdpp_2000.3_rev.1/en/index.html

Υπολειµµατικοί ψεκασµοί εσωτερικών επιφανειών



Οργάνωση των Προγραµµάτων Αντιµετώπισης  

Κουνουπιών σε µία Περιοχή

Η επιτυχής οργάνωση προϋποθέτει: 

� την έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων 
κονδυλίων

� την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών για τον ορισµό 
των αναδόχων (που θα υλοποιήσουν τα επιµέρους 

έργα αντιµετώπισης)

� τον ορισµό του φορέα  ή των φορέων επίβλεψης 
των έργων (που πρέπει σαφώς να είναι διαφορετικοί 

από τους φορείς που πραγµατοποιούν τις επεµβάσεις 

καταπολέµησης)



Σχεδιασµός των Προγραµµάτων 

Για το σωστό σχεδιασµό είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν όλα τα 
διαθέσιµα στοιχεία από προηγούµενες χρονιές συµπεριλαµβανοµένων

� δεδοµένων για την επιδηµιολογία των ασθενειών

� της παρουσίας των διαφόρων ειδών κουνουπιών και της 
εποχικής διακύµανσης των πληθυσµών τους

� δεδοµένων από την παλαιότερη χαρτογράφηση όλων των 
εστιών ανάπτυξης προνυµφών κουνουπιών

� στοιχεία για τη συµπεριφορά των ενήλικων κουνουπιών και 
των σηµείων ανάπαυσης ή διαχείµασης 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

επικαιροποιούνται κάθε χρόνο



� Τα προγράµµατα θα πρέπει να βασίζονται 
κατά κύριο λόγο στην καταπολέµηση των 
προνυµφών των κουνουπιών στις εστίες 
ανάπτυξής τους.

� Συµπληρωµατικά ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ θα πρέπει να γίνεται 
καταπολέµηση ΕΝΗΛΙΚΩΝ κουνουπιών 
(ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

� Ψεκασµοί υπέρµικρου όγκου (ULV
εκνεφώσεις) σε κατοικηµένες περιοχές 
καθώς και εφαρµογή ακµαιοκτόνων 
βιοκτόνων µε υπολειµµατικούς ψεκασµούς 
εντός οικιών περιορίζονται µόνο για 
περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών που 
απειλούν σοβαρά τη ∆ηµόσια Υγεία

Προγράµµατα αντιµετώπισης κουνουπιών στην 
Ελλάδα



Προγράµµατα αντιµετώπισης κουνουπιών στην 
Ελλάδα

Βιοκτόνα εγκεκριµένα στη χώρα µας για χρήση σε 

προγράµµατα αντιµετώπισης κουνουπιών

� Προνυµφοκτόνα: B.t.i., diflubenzuron, pyriproxyfen, s-

methoprene, spinosad

� Ακµαιοκτόνα (υπολειµµατικούς ψεκασµούς): 
permethrin, lamda-cyhalothrin, alphacypermethrin, 
deltamethrin, flufenoxuron, cyfluthrin, bifenthrin

� Ακµαιοκτόνα (ULV ψεκασµούς): d-phenothrin, 

deltamethrin

� Σκευάσµατα δηµιουργίας µονοµοριακής µεµβράνης 
στην επιφάνεια του νερού

Επίσης θα πρέπει: 

1) Να εφαρµόζονται οι οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου του Υπ. 
Υγείας & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

2) Τα βιοκτόνα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν σχετική 
έγκριση από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

3) Nα τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται 
στην ετικέτα και να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προφύλαξης για 
τους ανθρώπους και το περιβάλλον



Αντιµετώπιση προνυµφών κουνουπιών 

Ψεκασµοί από εδάφους

� Οµοιόµορφη και καθ’ όλη την έκταση 
κάλυψη των εστιών

� Προσοχή στη χρήση για την οποία 
προορίζεται το νερό

� Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε 
χηµικού σκευάσµατος σε οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές ή ιχθυοτρόφα 
ύδατα 

Αεροψεκασµοί

� Αεροψεκασµοί µε προνυµφοκτόνα
σκευάσµατα σε περιοχές µε δύσκολη ή 
αδύνατη πρόσβαση επιτρέπεται µόνο 
κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας



Προστασία του Προσωπικού και ενηµέρωση του 
Κοινού

� Τήρηση όλων των µέτρων ατοµικής προφύλαξης από 
τους ψεκαστές

� Λήψη όλων των µέτρων προφύλαξης της έκθεσης των 
ανθρώπων, του οικοσυστήµατος, των οικόσιτων και 
παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος από τα 
εντοµοκτόνα

� Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού των 
τοπικών κοινωνιών

� Όσον αφορά τις αστικές ή ηµιαστικές Περιοχές 
ενηµέρωση των ιδιωτών τουριστικών ξενοδοχείων και 
άλλων τουριστικών επιχειρήσεων



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


